
Technická informácia  
 
 

 
Deco-Lasur lesklá 
 
Lazúrovacia farba na disperznej báze do vonkajších a vnútorných priestorov na 
priame spracovanie 
 

Popis výrobku 
 
Ú�el použitia: 
Na dekoratívne lazúrovacie 
nátery do vnútorných a 
vonkajších priestorov. 
Vhodná na hladké podklady, 
štruktúrne omietky i na 
omietky triedy P II, P III a na 
betón. Vo vnútorných 
priestoroch možno �alej 
použi� na dekoratívnu 
úpravu na hrubých 
vláknitých materiáloch a 
sklenej tkanine i materiáloch 
Magic-Glass a Capaquarz..  
 
Vlastnosti: 
odolná vo�i poveternostným 

vplyvom 
trieda oderu za mokra 1 
pod�a normy DIN EN 13300  
vodoodpudivá 
dostato�ne difúzna 
vysoká pri�navos� 
riedite�ná vodou, ekologická 

s minimálnym zápachom 
 
Materiálová báza: 
akrylátová disperzia pod�a 
normy DIN 55 945 
 
Hustota: 
cca 1,00 g/cm3 
 
Lesk: 
lesklá 
 
Farebný odtie�: 
prieh�adná 
Možno tónova� tónovacími 
farbami Alpina a pomocou 
systému ColorExpress. 
 
Ve�kos� balenia: 
Deco-Lasur lesklá: 5 l 

Perlatec gold (zlatý) a silber 
(strieborný): 100 g 
 
Upozornenie: 
Tónovacie farby a pasty 
s organickými pigmentami 
sú maximálne stálofarebné 
na svetle a majú obmezenú 
stabilitu vo�i UV žiareniu. 
Tieto farby sú vhodné na 
použitie na fasádu iba za 
ur�itých podmienok a ich 
vhodnos� je nutné preskúša� 
pred použitím. V prípade 
pochybností si vyžiadajte 
našu radu. 
 
Skladovanie: 
V chladnom, ale 
nemrazivom prostredí. 
Na�até nádoby uchovávajte 
dobre uzavreté. 
 
Pozor: 
Tento výrobok nie je 
nebezpe�ný prípravok v 
zmysle zákona o 
chemikáliách a preto 
nepodlieha povinnosti 
ozna�ovania. Napriek tomu 
dodržujte bežné 
bezpe�nostné a hygienické 
opatrenia pri zaobchádzaní 
s chemickými produktami. 
Uchovávajte mimo dosahu 
detí 
 
Likvidácia: 
Na recykláciu odovzdávajte 
iba bezo zvyšku 
vyprázdnené nádoby. 
Zvyšky materiálu: Odpadové 
farby a laky iné ako uvedené 
v 08 01 11 (kod 08 01 12). 
Zne�istené obaly: Plastové 
obaly (kod 15 01 02). 
 
Kód výrobku farby a laky: 

M-DF02 
 
Prehlásenie o 
obsiahnutých látkach: 
Polyakrylátová živica, voda, 
glykoléter, aditíva, 
konzerva�né prostriedky. 
 
Doplnkové materiály: 
Perlatec gold (zlatý) / 
Perlatec silber (strieborný) 
Pigmenty s perlovým leskom 
do vnútorných priestorov. 
Na dosiahnutie atraktívneho 
povrchu. 
 
Pridávané množstvo 
prostriedku Perlatec na 
5,0l nádoby lesklej lazúry 
Deco-Lasur: 
2% = 100 g Perlatec 
3% = 150 g Perlatec 
4% = 200 g Perlatec 
5% = 250 g Perlatec 
6% = 300 g Perlatec 
7% = 350 g Perlatec 
 
 

Spracovanie 
 
Postup nanášania náteru: 
Pomocný náter: 
Vo vnútorných priestoroch 
použite Caparol-Haftgrund, 
Capatect-Putzgrund, 
SeidenLatex alebo 
Amphibolin 2000. Matné 
vnútorné disperzné farby sú 
z dôvodu nasiakavosti 
nevhodné (nebezpe�enstvo 
zna�enia jednotlivých �ahov 
štetca). 
Vo vonkajších priestoroch 
Capagrund, Capatect-
Putzgrund, alebo 
Amphibolin 2000.          



Plochy, ur�ené na náter 
lazúrou, musia by� po 
pomocnom nátere bez 
farebných rozdielov a 
rovnomerne nasiakavé. 
 
Kone�ný náter: 
1 - 3 nátery lesklou lazúrou 
Deco-Lasur, tónovanou 
pomocou systému 
ColorExpress, tónovacími 
farbami Alpinacolor alebo 
amfibolínovými tónovacími 
farbami AVA.  
Za ú�elom namiešania 
konzistencie na spracovanie 
sa môže lesklá lazúra Deco-
Lasur riedi� maximálne 20 % 
prípravku CapaSol.  
V prípade výberu materiálu 
Capaquarz ako podkladu 
pod lazúru dodržujte 
príslušné technické 
informácie. 
Za ú�elom dosiahnutia 
efektu perlového lesku je 
možné pod�a požadovaného 
stup�a efektu pridáva� 2 - 
7% prostriedku Perlatec 
gold (zlatý) alebo silver 
(strieborný). Pigmenty s 
perlovým leskom Perlatec 
rovnomerne rozmiešajte. 
  
Postup nanášania:  
K prevádzaniu náterov 
lesklou lazúrou Deco-Lasur 
sa hodia zapracované 
maliarske štetce, tupovacie 
štetce, prírodná špongia 
alebo handri�ka. Výber 
závisí na požadovanej 
lazúrovacej technike. 
 
�istenie pracovného 
náradia: 
Po použití vodou, 
eventuálne s prídavkom 
�istiacich prípravkov. 
 
Spotreba: 

Cca 80 - 100 ml/m2 na jeden 
náter. Spotreba sa zvyšuje 
pod�a nasiakavosti a 
štruktúry podkladu. U týchto 
údajov spotreby sa jedná o 
smerné hodnoty. Presnú 
spotrebu je potrebné zisti� 
skúšobným náterom priamo 
v objekte. 
 
Najnižšia hranica teploty 
spracovania:    
+ 5°C pre okolitý vzduch a 
podklad 
 
Doba vysychania: 
V závislosti na lazúrovacej 
technike prevádzajte �a�ší 
náter do mokrej vrstvy alebo 
dodržujte dobu vysychania 
až 12 hodín medzi 
jednotlivými nátermi. Za 
chladného a vlhkého 
po�asia sa doba vysychania 
príslušne predlžuje.  
 
Pozor: 
Nepoužívajte na vodorovné 
plochy, kde môže dôjs� ku 
kontaktu s vodou. Aby sa 
zamedzilo vytváraniu stôp 
po val�eku, je potrebné 
základný alebo pomocný 
náter nanáša� štetkou.  
 
Znášanlivos� náterovými 
látkami:   
Aby bolo možné získa� 
zvláštne vlastnosti lesklej 
lazúry Deco-Lasur, nesmie 
sa lazúra mieša� s inými 
náterovými hmotami. 
 
Vhodné podklady a ich 
príprava: 
Podklady musia by� 
zbavené ne�istôt i 
odpudzujúcich �astíc a 
suché. 
Dodržujte predpisy VOB, 
�as� C, normu DIN 18 363, 
odst. 3. 

 
Spôsob úpravy podkladu 
závisí na danom podklade a 
jeho povahe. Preto je nutné 
dodržiava� príslušné 
technické informácie. 
 
Inštrukcie k prevádzaniu 
náteru: 
Nástenné lazúry sú 
transparentné materiály, 
ktoré dovo�ujú, aby presvital 
farebný odtie� a štruktúra 
podkladu, �ím dochádza k 
ovplyvneniu ú�inkov lazúr. 
Z tohto dôvodu je 
nevyhnutné vyskúša� vzh�ad 
na vzorových plochách. 
Kontrastný ú�inok bude 
vysoký, ak na svetlom 
pomocnom nátere bude 
nanesený farebný odtie� 
lazúry tmavý.  
 
 

Inštrukcie 
 
Technické poradenstvo 
V tomto tla�ive nie je možné 
pojednáva� o všetkých 
podkladoch, ktoré sa 
vyskytujú v praxi, a o 
technických postupoch 
natierania týchto podkladov. 
Pokia� by sa pracovalo s 
podkladmi, ktoré nie sú 
uvedené v tejto technickej 
informácii, bude nutné 
previes� konzultáciu s nami 
alebo s našimi pracovníkmi 
služieb zákazníkom. Sme 
ochotní Vám kedyko�vek 
poskytnú� detailné rady k 
daným objektom. 
 
Servisné stredisko: 
tel. 00420 387 203 402 
      00421 248 206 112 
fax 00421 248 206 113 
e-mail: info@caparol.sk 

 
Technická informácia  - vydanie: jún 2008  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Táto technická informácia bola zostavená na základe najnovšieho stup�a techniky a našich 
skúseností. S oh�adom na množstvo podkladových materiálov a podmienok v objektoch však kupujúci 
alebo užívate� nebude zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúša� naše 
materiály na vlastnú zodpovednos�, �i sú vhodné k plánovanému ú�elu použitia za daných podmienok 
v objekte. Novým vydaním stráca toto tla�ivo svoju platnos�. 


